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С Ъ В Е Т   З А   Е Л Е К Т Р О Н Н И   М Е Д И И 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 20 

от редовно заседание, състояло се на 26.06.2018 г. 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева,   Розита Еленова, София Владимирова – председател на 

СЕМ 

 

ОТСЪСТВА: Иво Атанасов 

 

Начало на заседанието 11.00 часа, водено от София Владимирова – председател на СЕМ. 

Съставил протокола – Светлана Николова. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» за осъществен надзор 

на: 

а) предаването «На кафе», включено в съдържанието на програма НОВА ТВ на 

13.06.2018 г.; 

б) предаването «Преди обед», включено в съдържанието на програма БТВ на 

13.06.2018 г. 

Вносител: Виржиния Савова. 

Докладват: М. Колева, Дора Бацалова. 

 

2. Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» по: 

а) влязло в сила Решение на СЕМ № РД-05-185/2016 г. за класиране на кандидатите в 

конкурс за радиодейност за гр. Приморско; 

б) искане по реда на чл. 116, ал. 2 на Закона за радиото и телевизията от община 

Монтана; 

в) уведомително писмо от «Радио Тангра» ЕАД. 

Вносител: Виржиния Савова. 

Докладват: Ем. Станева, Р. Радоева.  

3. Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» по административно-

наказателни производства АУАН № НД-01-3, АУАН № НД-01-12, АУАН № НД-01-24, 

АУАН № НД-01-28 и АУАН № НД-01-29/2018 г. 

Вносител: Виржиния Савова. 

Докладва: Ем. Станева. 

4. Международна дейност. 

а) доклад по проекта за изменение на Директивата за аудиовизуалните медийни 

услуги; 

б) информационен бюлетин на ЕРГА; 

в) покана от ЕРГА до СЕМ за участие в Подгрупа 3 на 9 и 10 юли 2018 г. в Брюксел; 
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г) информация от Розита Еленова - член на СЕМ, за осъществен контакт с д-р Агнес 

Шнебергер - представител на Европейската аудиовизуална обсерватория, относно 

взаимоотношенията СЕМ и MAVISE   

Вносители: Розита Еленова - член на СЕМ и Борислав Шабански. 

Докладва: Мария Белчева. 

Разни.      

Информации: 
- Информация от Розита Еленова - член на СЕМ, за Първата среща на Съвета за 

защита на интелектуална собственост. 

- Определяне на членове на работна група към Съвета за защита на интелектуалната 

собственост. 

- Отпуск на генералния директор на БНР - 25.06-06.07.2018 г. 

 

София Владимирова откри заседанието, и предложи информацията, по която ще докладва 

г-жа Еленова за проведената среща на Съвета за интелектуална собственост, да се разгледа 

в т. Разни, където ще бъде разгледано и писмо  за определяне на представители на  СЕМ за 

участие в работната група. Подложи на гласуване дневния ред. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (пет) гласа “за”: Приема дневния ред. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» за 

осъществен надзор на: 

а) предаването «На кафе», включено в съдържанието на програма НОВА ТВ на 

13.06.2018 г.; 

Старши инспектор Марион Колева представи доклада. (Приложение т. 1а) 

 

Розита Еленова:  Благодаря на Марион Колева. Разбира се, ще се съобразя с нейното 

мнение, че ние нямаме ход по реда на закона и ще трябва този имидж да тежи на гърба на 

предаването. Ние нееднократно забелязваме  такъв вид „толериране”. Специфично e това 

интервю, защото ние го анализираме като ситуация, в която има и другата гледна точка. Но 

родителската гледна точка не е другата. Едно семейство – една гледна точка. Какво е 

посланието, което излъчва заглавието: „Младостта е нашата главна вина” , т.е. младостта 

може да си позволи всичко, пък ние възрастните не ги разбираме тези работи. Но тук 

говорим за едно дете на 15 години. Това, че самите родители толерират пушене и сексуални 

контакти и е извинително, че имитира пушене, имитира..… 

Марион Колева: Не, тя имитира пушене на марихуана, иначе другото пушене не е 

имитация. Ставаше въпрос за позицията на обществото,  по-скоро на Гала, не на родителите 

й, те са изцяло на страната на Сузанита. Гала се опитваше донякъде да задава въпросите, 

които възмутените хора задаваха. 

Розита Еленова:  По принцип всеки клип е някакво художествено произведение, в което се 

имитира. И това няма нужда да ни го обясняват. Тъжно. Имам един любим израз от това 

интервю: „Аз съм израсла по кръчми и по механи”. А бащата казва: „Не само, и по 

концертни зали”.  

София Владимирова  допълни, че това обяснява всичко. 

Розита Еленова: Предаването ще си получи негативите, както виждаме от сигналите, които 

получаваме. Тъжна констатация. 

София Владимирова отбеляза, че за нея единственото позитивно е, че има някаква 

реакция на водещата. Споделя извода в доклада, и самата тя  също не вижда основание да 

се върви по реда на надзора. Подложи доклада на гласуване. 
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Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: Приема доклада. 

 

б) предаването «Преди обед», включено в съдържанието на програма БТВ на 

13.06.2018 г. 

Старши инспектор Дора Бацалова представи доклада.(Приложение  т.1б) 

 

Розита Еленова:  Аз много съжалявам, че коментираме в такъв контекст едно предаване 

като „Преди обед”, което има много сериозна хигиена. Но както си спомням подобен 

случай имахме съвсем скоро  с обществената телевизия, правят се опити за пробив 

…Благодаря! 

София Владимирова предложи СЕМ да приеме предложението на Специализираната 

дирекция  да бъде изпратено писмо до РЗИ, съгласно предложения проект.  

Дора Бацалова: Независимо, че в началото на тази рубрика се съобщава, че има 

позициониране на продукти,  много често позиционирането на продукта играе роля на 

застраховка и служи за оправдание за това, което по-нататък ще се случи, но въпреки това 

този факт не оправдава нещата.    

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: Да се изпрати писмо до РЗИ-София с искане за преценка 

дали излъченото в предаването  интервю с д-р Юрукова е съобразено с чл.190, ал. 2  и с чл. 

169 от Закона за здравето.  

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» 

по: 

а) влязло в сила Решение на СЕМ № РД-05-185/2016 г. за класиране на кандидатите в 

конкурс за радиодейност за гр. Приморско; 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение т. 2а) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: Да се издаде лицензия на „Радиокомпания Си Джей” ООД 

за доставяне на радиопрограма с наименование  Енджой /N-JOY на територията на град 

Приморско, честота 100.6 MHz. Срок на лицензията: 15 години, считано от 26.06.2018 г. 

Начална дата на разпространение: 26.06.2018 г. 

 

б) искане по реда на чл. 116, ал. 2 на Закона за радиото и телевизията от община 

Монтана; 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение т. 2б) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: 

 ОТКРИВА по инициатива на Община Монтана, ЕИК 000320872 процедура за 

провеждане на конкурс за издаване на индивидуална лицензия за осъществяване на 

радиодейност чрез ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за 

осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/ или нови електронни 

съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Монтана. 

ИЗИСКВА от Комисията за регулиране на съобщенията информация относно 

техническите параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване за 

радиопрограма за  град Монтана, включително свободните радиочестоти, допустими 

мощности на излъчване, възможни точки на излъчване, както и друга необходима 

техническа информация.  
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в) уведомително писмо от «Радио Тангра» ЕАД. 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение т. 2в) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: Да се отрази в раздел IІІ на Публичния регистър на СЕМ 

промяна на собствеността на капитала на „Радио Тангра” ЕАД. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» по 

администратино-наказателни производства: 

а) АУАН № НД-01-3/2018 г. (Приложение т. 3а); 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: Възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно 

постановление на „Статис” АД за нарушение на изискванията на чл. 9, ал. 1 от ЗРТ. 

Размерът на санкцията да бъде определен към минимума. 

 

б) АУАН № НД-01-12/2018 г. (Приложение т. 3б); 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: Възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно 

постановление на „Конов 79” ООД за нарушение на изискванията на чл. 9, ал. 1 от ЗРТ. 

Размерът на санкцията да бъде определен към минимума. 

 

в) АУАН № НД-01-24/2018 г. (Приложение т. 3в); 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: Възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно 

постановление на „Нова Броудкастинг Груп” АД за нарушение на изискванията на чл. 89, 

ал. 1 от ЗРТ. Размерът на санкцията да бъде определен  в условията за повторност. 

 

г) АУАН № НД-01-28/2018 г. (Приложение т. 3г); 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: Възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно 

постановление на „Ник електрик” ООД за нарушение на изискванията на чл. 125в, от ЗРТ. 

Размерът на санкцията да бъде определен към минимума. 

 

д) АУАН № НД-01-29/2018 г.  (Приложение т. 3д); 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: Възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно 

постановление на „Цифрови системи нетуоркс” ЕООД за нарушение на изискванията на чл. 

125в, от ЗРТ. Размерът на санкцията да бъде определен към минимума. 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Международна дейност. 

 

 а) доклад по проекта за изменение на Директивата за аудиовизуалните медийни 

услуги 

Старши експерт Мария Белчева представи доклада (Приложение т. 4а). 



5 

 

 

София Владимирова благодари за доклада и се обърна към съветниците дали имат 

въпроси. 

Мария Белчева: Освен целият доклад, има една графика, която е на последната страница, 

като обобщение. Основните промени са, че вече, YouTube, Facebook, Facebook life, всяко 

аудиовизуално съдържание, което е онлайн може да подлежи на регулация и от нашия 

регулатор. 

Бетина Жотева допълни, че това е първа и много важна стъпка. 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: Приема информацията. 

 

 б) информационен бюлетин на ЕРГА. 

Старши експерт Мария Белчева представи информацията и добави, че ако представлява 

интерес за членовете на СЕМ, би могло да се продължи с превода на информационния 

бюлетин на ЕРГА. (Приложение т. 4б) 

 

Бетина Жотева изрази съгласие с направеното предложение. 

София Владимирова добави, че преводът е много добре резюмиран и благодари на г-жа 

Белчева. 

Бетина Жотева също благодари на г-жа Белчева и я  поздрави за инициативата! 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: Приема за информация. 

 

 в) покана от ЕРГА до СЕМ за участие в Подгрупа 3 на 9 и 10 юли 2018 г. в 

Брюксел 

Старши експерт Мария Белчева представи информацията (Приложение т. 4в) 

 

София Владимирова благодари и независимо, че това са срещи на експертно ниво,  

предвид това, че се касае за  Директивата, предлага да замине г-жа Жотева. Обърна се към 

съветниците дали са съгласни с нейното предложение. 

Розита Еленова: Съгласни сме, естествено. 

София Владимирова подложи на  гласуване  командировка на г-жа Жотева от 08-ми до 10-

ти юли и възложи организирането й. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: Командирова Бетина Жотева – член на СЕМ, за периода 

08.07.2018 г. - 10.07.2018 г.  в Брюксел,  за участие в заседания на Подгрупа 3 на 

Европейската регулаторна група за аудиовизуални медийни услуги (ЕРГА). Средствата за 

командировката са за сметка на СЕМ, с изключение на квартирните. Пътните разходи за 

самолетен билет ще бъдат възстановени от  приемащата страна след приключване на 

командировката. 

 

 г) информация от Розита Еленова - член на СЕМ, за осъществен контакт с д-р 

Агнес Шнебергер - представител на Европейската аудиовизуална обсерватория, относно 

взаимоотношенията СЕМ и MAVISE   

Розита Еленова – член на СЕМ,  представи информацията (Приложение т. 4г). 

София Владимирова поясни,  че с решение на СЕМ бил определен Димитър Ганев, сега 

трябва Съветът да вземе решение Мария Белчева да поеме оттук нататък комуникацията с 

MAVISE. 



6 

 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: Приема информацията. Възлага на Мария Белчева да поеме 

комуникацията с  MAVISE. 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: 

1.Информация от Розита Еленова - член на СЕМ, за Първата среща на Съвета за 

защита на интелектуална собственост. 

Розита Еленова – член на СЕМ,  представи доклада (Приложение Разни 1). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: Приема за информация. 

 

2.Определяне на членове на работна група към Съвета за защита на интелектуалната 

собственост (Приложение Разни 2). 

 

София Владимирова благодари на г-жа Еленова за доклада. Въпросът, който  си поставя, е 

доколко тези групи ще касаят компетентността и  проблемите, които СЕМ среща при 

правоприлагането. В тази връзка са включени и нормативни промени, предложения за 

нормативни промени в тези групи, които да бъдат конкретно за ЗРТ.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: Определя за членове на работна група към Съвета за 

защита на интелектуалната собственост Емилия Станева и Диляна Кирковска, за резервен 

член -  Доротея Петрова. 

 

 

ПО ТОЧКА ИНФОРМАЦИИ: Отпуск на генералния директор на БНР - 25.06-06.07.2018 

г. (Приложение Инф. 1). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа “за”: Разрешава 10 дни платен годишен отпуск на Александър Р. 

Велев – генерален директор на БНР, считано от 25.06.2018 г. до 06.07.2018 г. включително. 

 

 

 

 

София Владимирова закри заседанието. 

 

 
  

 

Материали, приложени към Протокол № 20: 

 1. Дневен ред; 

 2. Доклад от М. Колева, Изх. № НД-05-94-00-224/22.06.2018 г. 

 3. Доклад от Д. Бацалова, Изх. № НД - 04-30-07-69/22.06.2018 г.; 

 4. Доклад от Ем. Станева, Изх. № НД-04-30-07-70/22.06.2018 г.; 

 5. Доклад от Емилия Станева, Изх. № НД-02-19-00-2/20.06.2018 г.; 

 6. Доклад от Емилия Станева, Изх. №НД-06-21-00-299(17)/22.06.2018 г.; 
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 7. Доклад от Емилия Станева, Изх. №НД-02-19-00-35/20.06.2018 г.; 

 8. Доклад от Емилия Станева, Изх. №ЛРР-13-34-00-68/21.06.2018 г.; 

 9. Доклад от Емилия Станева, Изх. №ЛРР-13-34-00-259/20.06.2018 г.; 

10. Доклад от М. Белчева, Изх. № МД-08-30-11-15/21.06.2018 г.; 

11. Информационен бюлетин. 

12. Отчет от Розита Еленова, Изх. № РД-19-30-02-3/22.06.2018 г.; 

13. Доклад от М. Белчева, Изх. № МД-08-30-11-21/21.06.2018 г.; 

14. Информация от Розита Еленова, Изх. № РД-21-04-04-4/22.06.2018 г.; 

15. Писмо от Съвета за защита на интелектуалната собственост, Вх. № РД-21-04-04-

4/25.06.2018 г.; 

16. Заявление от Александър Р. Велев, Вх. № РД-22-17-00-15/18.06.2018 г. 

 

 

 

 

 

Бетина Жотева 

 

.............................. 

 

Иво Атанасов 

    

отсъства 

 

Розита Еленова 

 

…………………. 

 

София Владимирова 

председател на СЕМ 

 

 

………………….. 

 

Старши специалист: 

Светлана Николова 

   

 
.............................. 
 
 

     

 

 

 

 

 


